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Rezumat: Articolul prezintă o metodă de analiză şi evaluare a securităţii reţelor şi 
sistemelor de comunicaţii, bazată pe grafuri de atac. Aceasta utilizează o reprezentare 
vizuală a relaţiilor dintre resursele vulnerabile şi incidentele de securitate produse în reţele şi 
sisteme de comunicaţii, şi permite  cuantificarea nivelului de securitate al acestora. Metoda 
permite determinarea secvenţelor de evenimente critice pentru infrastructura unui sistem de 
comunicaţii.  
Cuvinte cheie:  securitatea infrastructurii, graf de atac, cale de atac 
Abstract: The paper presents an attack graphs-based method for communication networks 
and systems security analysis and evaluation. This approach uses a visual representation of 
the relationships between the vulnerable resources and the security events in communication 
networks and systems; also it allows to assess their security level. The method enables to find 
out the critical events sequences for a communication system infrastructure. 
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1. INTRODUCERE 

Sistemele de comunicaţii actuale integrează tehnologii multiple, capabile să asigure 
suport pentru servicii de bandă largă şi servicii orientate spre aplicaţii particulare ale 
utilizatorilor. Aceste servicii necesită interconectarea mai multor reţele de comunicaţii, cu 
arhitecturi şi topologii diferite. Complexitatea analizei şi evaluării securităţii sistemelor de 
comunicaţii actuale este determinată de multitudinea tehnologiilor, de natura resurselor 
sistemelor, dar şi de diversificarea tipurilor de ameninţări. [2] 

Metodele actuale de analiză şi evaluare a securităţii reţelelor şi a sistemelor de 
comunicaţii se bazează pe abordări cantitative şi calitative. Abordările cantitative utilizează 
indicatori numerici pentru a cuantifica impactul ameninţărilor de securitate la adresa 
sistemelor de comunicaţii. Abordările calitative asociază calificative diferitelor categorii de 
incidente de securitate în sistemele de comunicaţii; aceste calificative descriu amploarea 
daunelor potenţiale. [4]  

Metoda grafului de atac este o metodă de analiză şi evaluare a securităţii sistemelor de 
comunicaţii care utilizează reprezentări simbolice ale relaţiile dintre ameninţări, resursele 
sistemelor de comunicaţii şi consecinţele potenţiale ale atacurilor; aceste reprezentări 
simbolice se numesc grafuri de atac şi permit inclusiv cuantificarea nivelului de securitate 
pentru un sistem de comunicaţii. [6] [7] 
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2. GRAFURI DE ATAC 

O ameninţare la adresa sistemului de comunicaţii SC este un eveniment  produs la 
nivelul infrastructurii şi care conduce la compromiterea cel puţin a unei funcţii a sistemului de 
comunicaţii. Un atac reprezintă o mulţime de ameninţări care conduc la compromiterea 
tuturor funcţiilor SC. [1][2] [7] 

Un graf de atac Ga este un graf orientat aciclic care abstractizează caracteristicile 
ameninţărilor posibile la adresa resurselor unui sistem de comunicaţii SC şi este utilizat pentru 
a stabili dacă obiectivul unui atac este tangibil.  Un graf de atac Ga este definit astfel: Ga = {V, 
E}, în care: [1] 
 

• V = {s|s = stare_SC(var1, var2,..., varn)}: nodurile grafului de atac corespund stărilor 
sistemului de comunicaţii SC. Fiecare stare a sistemului de comunicaţii este descrisă 
printr-un set de variabile de stare varj, j =1,2,...,n. Variabilele de stare sunt asociate 
funcţiilor SC. Starea iniţială, stare_SCiniţial, este starea sistemului de comunicaţii 
înainte de producerea oricărui eveniment la nivelul infrastructurii acestuia. Starea 
finală, stare_SCfinal, este starea compromisă a sistemului de comunicaţii, stare în care 
toate funcţiile SC sunt compromise; 

• E = {(s, t)| s,t ∈ V}:  arcele orientate ale grafului corespund tranziţiilor de stare ale 
sistemului de comunicaţii SC. Fiecare pereche ordonată (s, t) defineşte o tranziţie de 
stare a sistemului de comunicaţii care se realizează atunci când un eveniment produs la 
nivelul infrastructurii SC determină modificarea cel puţin a unei variabile de stare.  

 
Calea de atac reprezintă orice cale din graful de atac în care nodul sursă corespunde  

stării iniţiale a SC, iar nodul destinaţie corespunde stării compromise.: 
 
P = {(si,si+1)∈ E, i =0,..,r -1 | s0 = stare_SCiniţial, sr =stare_SCfinal, r ≤ |V| } 
 

 Graful de atac este construit pe baza scenariilor de atac posibile pentru sistemul de 
comunicaţii. Un scenariu de atac este o listă de ameninţări pentru sistemul de comunicaţii  
(calea de atac), împreună cu resursele vizate şi cu lista de condiţii necesare execuţiei 
acţiunilor respective. [1] [7] 
 

3. METODA DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE A SECURITĂŢII  

Metoda de analiză şi evaluare a securităţii sistemelor de comunicaţii folosind grafuri de 
atac se bazează pe scenarii şi căi de atac definite în stadiul de proiectare şi dezvoltare a 
sistemului. Analiza şi evaluarea securităţii sistemelor de comunicaţii se realizează în 
următoarele etape: 1) specificarea componentelor scenariului de atac; 2) generarea grafului 
de atac şi 3) evaluarea nivelului de securitate pentru sistemul de comunicaţii [1] [7] 

3.1 Specificarea componentelor scenariului de atac 

Componentele scenariului de atac sunt: lista resurselor sistemului de comunicaţii şi lista 
evenimentelor care subminează securitatea infrastructurii sistemului de comunicaţii.[1] 



Scenariu_de_atac_SC ={Resurse_SC, Evenimente}                                                             (1) 

 

a. Lista resurselor sistemului de comunicaţii 

Resursele unui sistem de comunicaţii includ servere, echipamente de rutare, echipamente sau 
noduri cu rol de procesare de semnal sau de conversie, staţii de lucru ale utilizatorilor. 
Mulţimea resurselor unui sistem de comunicaţii SC cu m componente este [1] 
 
Resurse_SC = {res1, res2,.., resm}        (2) 
 
b. Lista de evenimente 
 

Incidentele de securitate sunt evenimente produse în sistemul de comunicaţii şi care 
exploatează vulnerabilităţi existente la nivelul resurselor acestuia. Un eveniment Ev produs la 
nivelul infrastructurii unui sistem de comunicaţii este definit, formal, ca o relaţie de mapare a 
unui set de condiţii pe un set de rezultate (consecinţe) ale evenimentului: [1] [7] 
 
Ev =(Condiţii, Rezultate)                               (3) 
 
în care: 

Condiţii reprezintă mulţimea condiţiilor necesare pentru producerea incidentului de securitate 
(vulnerabilităţile resurselor sistemului de comunicaţii), iar Rezultate reprezintă mulţimea 
rezultatelor evenimentului produs la nivelul unei resurse a SC; orice eveniment produs la 
nivelul sistemului de comunicaţii are ca rezultat o nouă stare a acestuia, prin compromiterea 
cel puţin a uneia dintre funcţiile sale. [1] 

Mulţimea evenimentelor care subminează securitatea infrastructurii sistemului de 
comunicaţii este: 
 
Evenimente = {Ev1, Ev2, ..., EvM}                                                         (4) 
 
3.2 Generarea grafului de atac 

Graful de atac se generează manual sau automat, în funcţie de complexitatea sistemului 
de comunicaţii pentru care se realizează analiza şi evaluarea securităţii. În ambele cazuri, 
graful de atac este construit folosind scenariile de atac definite pentru sistemul de comunicaţii 
analizat.  

Complexitatea generării grafului de atac este determinată de complexitatea acţiunilor de 
atac sau a ameninţărilor de securitate pentru sistemul de comunicaţii. Aceasta depinde de 
numărul resurselor sistemului de comunicaţii, precum şi de numărul şi localizarea 
vulnerabilităţilor acestuia. [2][3] [7] 

Complexitatea analizei grafului de atac  este determinată de complexitatea traversării 
grafului de atac în adâncime („depth-first”) şi este O(|V|+|E|). [3] [5] [7] 

 



 
3.3 Evaluarea nivelului de securitate pentru sistemul de comunicaţii 

 
 Evaluarea securităţii sistemului de comunicaţii se realizează prin intermediul 

următorilor indicatori numerici: factorul de eficacitate al evenimentului, factorul de eficacitate 
al căii de atac şi nivelul de securitate a sistemului de comunicaţii. [1] [7] 

Fie N numărul total de clase de evenimente care subminează securitatea sistemului de 
comunicaţii. Fiecare dintre aceste evenimente este descris formal utilizând relaţiile (3)-(6).  
Evj reprezintă evenimentul din clasa j, unde j = . 

Factorul de eficacitate al evenimentului din clasa j ej este un indicator cu valori în 
intervalul [0,1] care evaluează capabilitatea evenimentului de a compromite cel puţin una 
dintre funcţiile sistemului de comunicaţii:  
ej = 1 indică evenimentul cu capabilitatea cea mai ridicată de a compromite cel puţin o funcţie 
a SC; 
ej = 0 indică evenimentul cu capacibilitatea cea mai redusă de compromitere a unei funcţii a 
sistemului de comunicaţii. 

Un graf de atac include mai multe căi de atac: {P1, P2,…,Pk}. Presupunem că mulţimea 
evenimentelor care utilizează calea Pi pentru a aduce un sistem de comunicaţii din starea 
iniţială în starea compromisă este {Evi1, Evi2,…, Evim}, unde im este numărul de clase de 
evenimente care exploatează calea Pi din graful de atac. De asemenea, evenimentele sunt 
considerate ca fiind independente. În aceste condiţii, factorul de eficacitate al căii de atac Pi 
se evaluează folosind relaţia: [1] [7] 
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 În relaţia (5), eij este factorul de eficacitate al evenimentului din clasa j care 
exploatează calea de atac  Pi, i =. . 

Securitatea sistemului de comunicaţii este cu atât mai ridicată cu cât evenimentele 
produse în cadrul SC au o capabilitate mai redusă de a compromite funcţiile sistemului de 
comunicaţii. Nivelul de securitate al unui sistem de comunicaţii se defineşte ca funcţie de 
factorii de eficacitate ai tuturor căilor din graful de atac: [1] 
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4. ANALIZĂ DE CAZ 

Fie sistemul de comunicaţii SC având infrastructura din figura 1. 

 

 

 

 

Terminal 
client 

Server  Firewall 1 Firewall 2 

Figura 1: Infrastructura sistemului de comunicaţii SC 



Lista resurselor SC este Resurse_SC ={res1, res2, res3, res4, res5, res6, res7} în care: 

res1 este Terminal client; res2 este canalul de comunicaţie dintre terminalul client şi primul 
firewall; res3 este Firewall 1; res4 este canalul de comunicaţie dintre cele două blocuri 
firewall; res5 este Firewall 2; res6 este canalul de comunicaţii dintre al doilea firewall şi 
server; res7 este serverul distant. Cele 7 resurse ale SC asigură îndeplinirea funcţiilor SC, care 
sunt:  
 
F1: acces la serverul distant; 
F2: filtrarea traficului; 
F3: transmisia de date pe legăturile punct-la-punct din cadrul SC. 
 

Lista evenimentelor care subminează securitatea infrastructurii sistemului de 
comunicaţii este  Evenimente = {Ev1, Ev2,Ev3,Ev4, Ev5, Ev6, Ev7} 
 
în care evenimentul Evj (j = ) se produce la nivelul resursei resi. Se presupune ca la 
nivelul fiecărei resurse a SC se produce un singur eveniment, iar evenimentele sunt 
independente.  

Pentru construirea grafului de atac în cazul sistemului de comunicaţii SC se consideră 
valabile următoarele ipoteze: 
1) fiecare eveniment compromite o singură funcţie a sistemului de comunicaţii SC; 
2) compromiterea unei funcţii a sistemului de comunicaţii nu este reversibilă. 
 

Stările sistemului de comunicaţii sunt cele din tabelul 1. Fiecare stare a SC este descrisă 
prin 3 variabile de stare, variabile care sunt asociate celor 3 funcţii ale sistemului de 
comunicaţii: Si =stare_SC(F1, F2, F3), i = . 
 
Fj = 0 dacă funcţia j a SC nu este compromisă (j = ) ; 
Fj = 1 dacă funcţia j a SC a fost compromisă în urma producerii unui eveniment în cadrul SC. 
 

Tabelul 1: Stările sistemului de comunicaţii SC 
  Funcţie 

Stare  F1 F2 F3 

S0 0 0 0 
S1 0 0 1 
S2 0 1 0 
S3 0 1 1 
S4 1 0 0 
S5 1 0 1 
S6 1 1 0 
S7 1 1 1 

 
Fiecare tranziţie de stare a SC se realizează prin modificarea unei singure variabile de 

stare a sistemului, modificare cauzată de producerea unui eveniment în cadrul sistemului. 
Tranziţiile posibile de stare sunt specificate în tabelul 2: 

 



 
 

Tabelul 2: Tranziţiile de stare ale SC 
  Stare 
finală 

Stare 
iniţială  

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

S0 N/A Ev2 Ev3 N/A Ev4 N/A N/A N/A 
S1 N/A N/A N/A Ev3 N/A Ev4 N/A N/A 
S2 N/A N/A N/A Ev2 N/A N/A Ev1 N/A 
S3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ev7 
S4 N/A N/A N/A N/A N/A Ev2 Ev5 N/A 
S5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ev5 
S6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ev6 
S7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
În tabelul 2, conţinutul celulei (i,j) (i, j = ) reprezintă evenimentul care determină 
tranziţia SC din starea i în starea j. Conţinutul celulei (i,j) este N/A dacă nu există nici o 
tranziţie între stările i şi j ale sistemului de comunicaţii SC; acest lucru este valabil inclusiv 
pentru cazurile în care i > j, deoarece tranziţiile de stare nu sunt reversibile.  

Graful de atac al sistemului SC este cel din figura 2. Starea iniţială a SC (S0) este starea  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

în care nici una dintre funcţiile SC nu este compromisă, iar starea finală (S7) este starea SC în 
care toate cele 3 funcţii au fost compromise.  

 Căile de atac pentru sistemul de comunicaţii SC sunt: 
 
P1: (S0-S1, S1-S3, S3-S7);  
P2: (S0-S1, S1-S5, S5-S7);  
P3: (S0-S2, S2-S3, S3-S7);  
P4: (S0-S2, S2-S6, S6-S7);  
P5: (S0-S4, S4-S5, S5-S7) 
 P6: (S0-S4, S4-S6, S6-S7) 
 

S2 S1 S4 

S7 

S0 

S5 S3 S6 

EV4  
EV3  EV2  

EV5  

EV1  

EV2  EV2  EV3  
EV4  

EV5  

EV7  EV6  

Figura 2: Graful de atac pentru sistemul de comunicaţii SC 



Cele 6 căi din graful de atac corespund succesiunilor de evenimente care conduc la 
compromiterea tuturor funcţiilor SC. 

Factorii de eficacitate ai celor 7 evenimente, obţinuţi pe baza istoricului incidentelor de 
securitate produse la nivelul SC, au valorile specificate în tabelul 3. În tabel sunt precizate şi 
căile de atac exploatate de fiecare dintre cele 7 evenimente posibile în sistemul SC. 
 

Tabel 3: Factorii de eficacitate pentru evenimentele posibile la nivelul SC 
Eveniment Evj Factorul de eficacitate eij Calea de atac exploatată Pi 

Ev1 0,5 P4 

Ev2 0,4 P1, P2, P3, P5 
Ev3 0,8 P1, P3, P4 
Ev4 0,6 P2, P5, P6 
Ev5 0,5 P2, P5, P6 
Ev6 0,8 P4, P6 

Ev7 0,4 P1, P3 
 

Nivelul de securitate al sistemului SC, pentru care sunt posibile 6 căi de atac 
(corespunzând celor 6 posibilităţi de compromitere a tuturor funcţiilor SC) este  
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Factorii de eficacitate ai celor 6 căi de atac au expresiile: 

e(P1) = e12⋅e13⋅e17         (8) 

e(P2) = e22⋅e24⋅e25        (9) 

e(P3)=e32⋅e33⋅e37        (10) 

e(P4)=e41⋅e43⋅e46        (11) 

e(P5)=e52⋅e54⋅e55        (12) 

e(P6)=e64⋅e65⋅e66        (13) 

Utilizând valorile numerice ale factorilor de eficacitate a celor 7 evenimente, valori date 
în tabelul 3, se obţin următoarele valori ale factorilor de eficacitate a căilor de atac: 

e(P1) = 0,128; e(P2) = 0,12; e(P3) = 0,128; e(P4) = 0,32; e(P5) = 0,12; e(P6) = 0,24 

Valoarea rezultată a indicatorului pentru nivelul de securitate al sistemului de 
comunicaţii este Niv_Sec(SC) = 0,304.  

Se observă că securitatea infrastructurii sistemului de comunicaţii SC este afectată în 
cea mai mare măsură de secvenţa de evenimente (Ev3, Ev1, Ev6) care formează calea P4 în 
graful de atac pentru sistemul de comunicaţii analizat. Această succesiune de evenimente este 
critică pentru sistem, dearece are cel mai ridicat factor de eficacitate, comparativ cu factorii de 



eficacitate determinaţi pentru celelalte 5 secvenţe de evenimente. Această secvenţă de 
evenimente produse la nivelul componetelor sistemului de comunicaţii are cea mai ridicată 
capabilitate de a provoca compromiterea tuturor funcţiilor sistemului SC. 

 

5. CONCLUZII 

Metoda grafului de atac este o metodă cantitativă de analiză şi evaluare a securităţii 
infrastructurilor reţelelor şi sistemelor de comunicaţii. Metoda este aplicabilă pentru 
determinarea vulnerabilităţilor acestora, deoarece se bazează de relaţiile dintre resursele 
sistemelor de comunicaţii, tipurile de evenimente produse la nivelul acestora şi consecinţele 
potenţiale pe care acestea le produc la nivelul sistemelor de comunicaţii şi al utilizatorilor 
finali. [7] 

Metoda de analiză şi evaluare a securităţii folosind grafuri de atac permite determinarea 
secvenţelor critice de evenimente pentru sistemele de comunicaţii, deci a acelor evenimente 
care prezintă cel mai ridicat potenţial de a compromite funcţiile acestora. 

Complexitatea metodei este determinată de complexitatea generării şi analizei grafului 
de atac, care este foarte ridicată în cazul sistemelor de comunicaţii cu număr mare de resurse, 
în care sunt interconectate reţele cu topologii diferite. [7] 
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